
Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváros onkonnányzat
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága

Eloterjesztő: Kisfalu Kft.

Képv ise lo-testületének

ELoTERJESZTÉs
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 20l4. május 5-i ü|ésére

Tárgy: PYRO-BÁN KFT. béľbevételi kérelme a Budapest VIII. kerü|et, Somogyi B. u. 14.
szám alatti üľes, önkoľmźnyzzti tulajdonú nem lalľás cé|rĺ helyiségľe

Előterjesztő: Kisfalu Kft., Kovács ottó ügyvezeto igazgatő
Készítette: Kubánka-Beľghammer Petra referens
A napirendet nyí|t ülésen kelI tárgya|ni
A dontés el fo gadásáh oz e gy szeru szav azattöbbs é g szükséges

Ti szte lt Y ár osgazdá|kodás i és Pénzü gyi B izottság !

I. Előzmények

Az onkoľmállyzat tulajdonát képezi a Budapest VIil., Somogyi B.u. 14. szám alatti, 36425ĺ0lłl|
hľsz-ú' utcai. földszinti 50 m, alaptertiletű nem lakás célú helyiség, ame|y az ingat|an-rryilvántaltásban
üzlet besoro|ássaI szerepeI'

A Kisfalu Kft' onkormál^lyzati Házkeze|ő lrodája a fenti helyiséget f012. augusztus 30-án vette
biftokba. A binokbavételi jegyzókönyv tanúsága szerint a he|yiség jó műszaki állapotri, (4)
besoro lású' ľende ltetéss zerú hasznalatra a| ka| m as.

A helyiség vonatkozásában 20l3. július 03-án béľbevéte|i ajánlat érkezeíl, azonban a Tisztelt
Bizottság 1|35l20l3. (X. 14.) szálnűhatározatában rigy döntött' hogy nem járul |lozzáa fenti he|yiség
bérbeadásához Varga Anĺlrea Virág egyéni vállalkozó részére.

A Pyro-Bán Kft. (székhely: l088 Budapest, Gutenbeľg tér 3.Il3.; cégjegyzékszám:0|-09-265767;
adőszám: 108614f8-f-4f; képviselo: Bánné Horváth Gabriella és Bán Lász|ó György ĺigyvezető)
kérelmet nyrijtott be a Kisfalu Kft-hez, a fenti helyiség édességáľu, textil ruházat, papir-íroszer,
il|atszer, játékártl, virág, pirotechnikai termékek, emléktárgyak, ajándéktárgyak, kľeatív hobby,
használtcíkk árusításának (szeszárusítás nélkül) tevékenység cé|jára tofténo béľbevételéllek ügyében.
A kéľelmező cég képviselóje a heIyiséget megtekintette' anIlak jeIenIegi műszaki źi|apotát ismeri. A
kéľelenrhez szükséges iratok (Cégkivonat, Aláírási Címpé|dálly) becsatolásra keľültek. A kéreIem
béľleti díj ajánlatot nem tarta|lnaz.

A benyújtott iratok alapján megállapítható, hogy a kére|mező a nenzeti vagyonró| szóló 2011. évi
CXCVI. töľvélly 3. $ (1) bekezdés l. pontja szerint źń|áthatő szervezetnek minosül.

II. A beterjesztés ĺndokolása

A nem lakás cé|Ĺl helyiség bérbeadáshoz bérbeadói döntés szükséges, amely döntés neg|"lozata|ára a
TisaeIt Bizottság jogosLl lt.

III. Tényál|ási adatok

Az onkoľInállyzat közös költségfi zetési köte|ezettsége: 1 1.250,- Ft/hó.

Azutcai floldszintihelyiségre a Grifton Properý Kft. 20l3. augusztus 30-án készített,ésf014. máľcius
|7-én aktua|izá|t étékbecslése a|apján a forgalmi éľték: 10.000.000'- Ft. A kérelemľe történő
bérbeadás esetén, az utcai foldszinti helyiség esetében a kereskedelemi tevékenységhez tartozo bérleti
díj szorzo 8 Yo, az így számított havi bérleti díj 66.667 ,- Ftlhő + Afa.

Új bérbeadĺsnál a Képviselő-testĹilet24812013. (VI. l9.) számú |.latározatanak 8. a) pontja énelmében
az t|res,Iegalább |2 |.lőĺlapja, de legfeljebb 24 |lonapja nem hasznosított netto f5 M Ft alatti helyiség



esetén a bérleti díj onkománvzati érdekbol legfeljebb 30 %-kal csökkenthető,azaza kedvezményes

:1':ľ: !J,;ľ.II-"il;.'. ̂ ,,:?:?::^,ellen 
végĺehujľji-,csod-és |elszám3lási 

eljárás nincs

folvamatban, tu..u,ugi ud-óbevallási oo,",""Íř.ä;ä"k;1i0. ,zoli.,és 2012-ben is eleget teĺ.

I\Ĺ Döntés taľtalmának ľészletes ismertetése

Javasoljukafentihelyr;ég.b:.b:1ľ:ilaPyľo-BánK.ľt.részére,kiskereskedelmitevékenység
i."'","ä,**u:'ľľľ,ľř,1ilx:::1.,",ffi1łĺľŕ{ľ'ď*.ä#"o;;äi..""p.iaĺg 

53.334.- Ft/hó + Afa

béľleti * közüzeml-

Javasoljuk a több mint 12 hónapja nem hasznosított helyiség.esetében a20oÁ-ka| cstjkkentett bérleti

dí| megállapnu,u.' äu,"*'"; ň;;; l ľ,t,* ä;;ä"#"" "'''ä) 
ô"tl.*any^. éľdęke a mielőbbi

běľbeadás, mivel a orr'ä.)"j,".iín,ag iaotu,tí*ňtuo a helyiség állapota tovább romlik.
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Amennyiben rrem adja bérbe a helyiséget az Önkormá nyzat, kiadásként továbbra is közös költség

fi zetés i kötel ezettsé!"i*ň" ii, á' t-, 

"ly 
ise g ál l aga rorn 1 ik.

Ä haÍärozati javaslat elfogadása kedvezóen befolyásolja az Önkorm źĺnyzat fO14. évl bérleti díj

bevételét.

A helyiség bérbeadása pénzügyi fedezetet nem igényel.

:|.ä:?:ľľ];:1;lffiilľö lakás céljára sz9le1ló rrer'visýeif bérbeadásának feltételeirol

sző|o35lfOr:.ĺvl.lo.)számú',",'a"i"i'i.5(l;u"l.",déseéielňébena.Kt-arendeletben
meglratáľozon rciJ* e. hatáskör '"ä",oä..szerint 

-'-ánro,*aĺryzaÍ' bérbeadói döntesre a

V áro s gaz,dál toaasijJ pen zĺi gy i B i zottságoi j o go s itj a fe l'

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítéstikľe vonatkozó egyes szabályokról szóló

1993. évi l-xx.1iii.-.orvény 38. $ ŕi; ;;l.ä'ĺo.""en"'*äř*'"..i"l"l. u ľ'"lyi'eguér összegében

T":::::'i'ii:ľllT:ř.,oe." a|upjälla bérleti díjľól új.béľbeadás esetélr a helyiség bérleti 1ĺá:*

mértékérol a uerrä kiválasztása .o,án^l*íi;;głíupoani.-n.ńennyiben 
az Önkormtlnyzat" reszerol

torténik az ajźľn|aĺétel, a l,'"lyi,eg' teiiä.l ä'íń,l *onjräi'" 
,Képvi.selo-testület 

határozaÍźhan

megállapĺto- ou.i"i, 
j-uär. urup.;án o;'' ,*,n*'.-"l lľä.řä.*'.r.e-ridelkezo 

bizottság a bérbeadói

dörrtés ."g*,o'uiuiukoľ a képvis"to-i"stĺií"ti hatá,rozatb"""f"gi;ř;k;Ji ".ut. 
akkoľ térhet el, ha a

ľ.lä:::ff:::i#:il1;"J,.;"sY: 19.) szá1 ű 
,h^,io1?,ának 

II. fejezet.7. pontja értelmében.a

helyiségbéľ "l.pjä"r" 
u *'"tyĺ,eg"T":,o l jelen határo 

^, ;j'ä 
rc,. más határ o.,uiu sžerint aktualizált

bekoltözheto rJľgalmi énék.szolgál. Á,t.,uta,o,ut t. pon'{Í."oiä" l helyiséeben végezni kívánt

tevékenység figyJlembevételével tö.té.'? ä uä.Ĺ1i oĺL il.gl*.il;äśa' a kiskeiesrěaelmi (szeszárusítás

nélkt]l) tevékenýségheztaftozo szorző 8 oÁ.

A Kt' hatarozat8. a) pontja értelmében az üres,1egalább 12 hónapja, legfeljebb 24 hónapja nem

lrasznosĺtott n"oi zsM pt álutti ľ,"lvišjg "*en 
a ĺe1ii ,?|š,,,^'uä*äiv"'ĺ..ía ok azza|, hogy a béľleti

díj onkormán''"il Ź'j"lĹál- i"gĺ"rj"uu lő N-uul csokkentheto.

ARendeletl4.$(2)bekezdésal.ayjanaleendőbérlő'abérletiszerzodés.meekotésétmegelőzően
köteles a bérbeadänak 3 havi bruttó üäi!.j jĺ,.'"Ĺ' 

ry91"1.io 
;;;;';;:."i9u.ouui*egf,lzetni, valamint

a l7. $ (ł) bekezdes alapján r.'o'j"gvžo'"-rďJgńaulňr.*;Ĺä"';vállalási 
nyilatkozatot aláími.

Fęntiek alapján kéľem a Tisztelt .Ýćltosgazdźĺlkodási 
és. Pénzügyi Bizottságot, hogy a fenti helyiség

béľbeadásáv"''o*"'"i".s dántését me gňozn i szíveskedj en.



A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság úgy dont, hogy

1.) hozzlźidrula Budapest vIľ., 3645f5t0|Nl helyrajzi számon nyilvántartott,.Budapest VIII.'

Somogyi 
". ". 

,il"."ä. uiuí 
"u.,"ty ";;#;,soďli"pt".uioí, 

íres' önkoľmźnyzati tulajdonú,

utcai foldszinti helyiség béľbeadás anł)-iuia,,zott idotartamrł 201ó. december 31. nap1źĺig a

Pyľo-Bán *n,ä".ľuďr.iJ"äl."J"iá'G;'";*sítas nelkJlj cé|jára, 53.334.- Ft/hó + Afa

béľleti + kozüzemi- es Ĺiilon szolgáltatási díjak osszegen.

2.) a bér|eti szerzodés megkötésének feltétele, hogy az.Tnkormányzat tulajdonában álló nem lakás

cé|lźraszolgáló helyiségek bérbeadásinä'ĺ".ň3Ĺl."ľo1 .sző|,o 
sšDol3. (VI. f0.) számő Budapest

Jóžsefvárosi onkormányzati rendel".. il:^$ 1i; bekezde.. uřuň:á" l havi berteti díjnak megfelelő

óvadék megfizetését, valamint u., ,li đ 
.líl 

uet.e,aos" ää|1ĺn közjegyzo elott egyoldalú

1 .', | --^a^A^.,Álloláęi nvilatkozat aláírását vállalja a leendó bérlo.
KoIęlęZt'tLsgĚv 4r l4lÚýt ..J ^.-- -

Felelős: Kisfalu Kft tigyvezetó igazgatő

Hĺáľido: 20l4. rnájus l2.

A döntés végrehajtását věgza szervezeti egvsée: Kisfalu Kft.

A lakosság,"el". r.oiit é;T,ltó dontések.,äenluuu'|ataakozzétételmódjáľa

nęm indokolt hirdetotáblán honlapon

Határozatijavaslat

év. (...hó....nap). számú Yźrosgazdálkodásiés Pénzügyi bizottsági hattlrozat:

Budapest, fO14. áprľlis2f .
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